


CONCURSO DE REDAÇÃO 2015
“O QUE EU SEI SOBRE O AZERBAIJÃO?”

REGULAMENTO

1. DESCRIÇÃO

 1.1 O concurso é realizado pelo Ministério da Juventude e do Esporte do Azerbaijão e  
 a Embaixada da República do Azerbaijão no Brasil.

 1.2 Somente os cidadãos brasileiros, que tenham entre 19 e 29 anos na data do   
 encerramento das inscrições, poderão participar do concurso. Será permitida a inscrição  
 de jovens que completarem 19 anos até 01 de julho de 2015.

 1.3 Os vencedores do Concurso de 2013 e 2014 não poderão participar.

 1.4 O Concurso tem como objetivo promover o melhor conhecimento do Azerbaijão  
 no Brasil e também facilitar os laços entre os jovens do Azerbaijão e do Brasil.

2. INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

 2.1 Os participantes devem escrever uma redação em português ou em inglês,   
 usando a fonte Arial tamanho 12 e contendo no máximo de 2500 palavras. As redações  
 devem conter um título, nome do autor, as fontes consultadas e a bibliografi a utilizada. 

 2.2 Para participar do Concurso, os interessados deverão inscrever-se preenchendo  
 de forma completa e correta a sua fi cha de inscrição (Anexo 1).

 2.3 Ao se inscrever para participar do concurso, nos termos deste Regulamento, o  
participante estará automaticamente autorizando o Ministério da Juventude e do Esporte 
do Azerbaijão e a Embaixada da República do Azerbaijão no Brasil a utilizar de modo 
gratuito e defi nitivo, o seu nome, texto e imagem em qualquer veículo de imprensa, mídia 
ou internet, para divulgação do concurso, cedendo também todos os direitos autorais 
relativos às redações, por tempo indeterminado.



 2.4 As redações deverão abordar um (1) dos seguintes temas:

• Relações bilaterais entre o Azerbaijão e o Brasil;
• Politica externa do Azerbaijão;
• Confl ito entre a Armênia e o Azerbaijão;
• Desenvolvimento econômico do Azerbaijão;
• História, arte e cultura do Azerbaijão;

 2.5 Cada participante poderá participar no máximo com uma (1) redação abordando  
 somente um (1) tema. 

 2.6 Os participantes deverão ser os autores exclusivos das redações. 

 2.7  A fi cha de inscrição (Anexo1), a redação, breve autobiografi a educacional e/  
 ou acadêmica e a - copia do passaporte devem serem encaminhados em formato   
 eletrônico (Word ou PDF) para o e-mail da Embaixada do Azerbaijão no Brasil   
 concurso@azembassy.org.br até às 23:00 horas do dia 4 de abril de 2015. 

 2.8 Será possível participar do concurso com a copia da Carteira de Identidade (RG),  
 porém, se for selecionado no fi nal é obrigatório apresentar o passaporte válido para  
 obter o visto e viajar. 

 2.9 As redações dos participantes que não obedecerem aos critérios deste    
 regulamento, os que fugirem do tema, possuírem dados pessoais incompletos,   
 redações enviadas fora do prazo estabelecido e em caso de plágio comprovada serão  
 desconsideradas.

 2.10  As demais informações referentes ao concurso que não foram abrangidos neste  
 Regulamento podem ser obtidos na Embaixada do Azerbaijão no Brasil através do   
 e-mail concurso@azembassy.org.br 



3 AVALIAÇÃO 

 3.1 A Embaixada pré-avaliará as redações de forma a identifi car que o participante do  
 Concurso, em sua redação produzida, foi capaz de:

3.1.1 Compreender e desenvolver o tema escolhido;
3.1.2 Elaborar redação com criatividade utilizando informações confi áveis.

 3.2 Os autores das redações pré-avaliadas serão entrevistadas por telefone e   
 depois passarão a serem avaliados pelo Comitê Organizador cuja decisão é defi nitiva e  
 inquestionável. 

4  PREMIAÇÃO

4.1. Os cinco (5) vencedores do concurso vão ganhar uma viagem de uma semana com 
um programa cultural e educativo para o Azerbaijão no período de agosto/setembro 
de 2015. As despesas de passagens, visto, hospedagem e alimentação serão custeadas 
pelo Ministério do Esporte e da Juventude da República do Azerbaijão. A data defi nitiva 
da viagem será comunicada depois da divulgação da lista dos ganhadores. 
Durante a viagem no Azerbaijão o seguro de saúde será de responsabilidade dos 
fi nalistas. Nenhuma alteração e/ou reembolso das passagens aéreas serão permitidos 
durante a viagem. 

 5.  A DIVULGAÇÃO DOS GANHADORES.

5.1 A divulgação dos ganhadores ao público será realizada no site da Embaixada da 
República do Azerbaijão na República Federativa do Brasil 
www.azembassy.org.br e na pagina do facebook da Embaixada: 
https://www.facebook.com/embaixada.do.azerbaijao.no.brasil e também serão 
comunicados aos vencedores do concurso através de telefone ou correio eletrônico. 



 

Anexo 1 

O concurso de redação 

“O QUE EU SEI SOBRE O AZERBAIJÃO?” (2015) 
 

Formulário do participante 
 

 
 

Foto 
(3x4) 

 
 
 

I. Os contatos 
 

 
 

1. Nome __________________________________________________ 
 

2. Sobrenome _____________________________________________ 
 

3. Data de nascimento (dia, mês, ano) __________________________ 
 

4. País___________________________________________________ 
 

5. Endereço_______________________________________________ 
 

6. Tel ___________________________________________________ 
 

7. Fax ___________________________________________________ 
 

8. E-mail _________________________________________________ 
 

9. Skype__________________________________________________ 
 
 

 
 

II. Outras informações 
 
 

1. O nome da Universidade 
________________________________________________________ 
 

2. O endereço da Universidade (tel, fax, e-mail) 
 
________________________________________________________ 
 

3. O título da redação ___________________________________________ 

 




